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Zambelli: love, design & care
Zambelli, since 1969 to today, has been designing and 
manufacturing cutting-edge technological solutions for 
the packaging machinery sector. 
50 years of business, 2 generations at work, 
more than 1500 customers worldwide
50 years have passed since Flavio Zambelli decided 
to listen to his heart opening his small business in a 
nondescript garage in Bologna downtown. Since then, 
thanks to his perseverance and the entry of the 1st and 

2nd generations, Zambelli has continued growing and 
proudly serving customers all over the world. 
Products range
Zambelli’s machinery are versatile and reliable, long 
lasting and high-performing best suited to customer’s 
need for the secondary packaging in a wide range of 
industries among which food & beverage, pet food, 
health & care and chemical. It ranges from shrink-
wrappers, cartoners and case packers to the latest 
robotics applications for pick & place and palletizing.

HMI – Human Machine Interface
Zambelli uses an enhanced and user-friendly HMI. 
Thanks to which the operator can quickly learn to use 
the new machine. From the HMI, the operator can 
check the machine status, set the parameters, access 
the machine configuration and save format data. The 
machine monitoring system also includes photos and 
videos associated with the format. 
Machines & Systems
Shrinkwrappers: Available for film only, flat pad + 
film, tray + film packaging style.
Case Packers: Suitable for RSC or wrap-around case 
packers.
Cartoners: Available for packaging products in wrap-
around or pre-glued cartons.
Robotic systems: For applications that combine 
packaging with other tasks such as applying top cover 
containing flavouring to ready-to-eat food pots.

Fairs 2019-2020
Pack Expo, Las Vegas - 23-25, September 2019 
BrauBeviale, Nurnberg - 12-14, November 2019
Interpack, Düsseldorf - 07-13, May 2020
Visit the website www.zambelli.it and follow 
@ZambelliPackaging

زامبلي"Zambelli": الحب، والتصميم، واالهتمام 

تعمل شركة زامبلي منذ عام 1969 في ميدان تصميم حلول تكنولوجية متقدمة 
للتعبئة والتغليف وتنفيذها.  

50 عاما من ممارسة النشاط، جيلين عاملين، أكثر من 1500 عميل على 
مستوى العالم

مرت 50 عاًما على اليوم الذي قرر فيه فالفيو زامبللي أن يستمع إلى إيقاع قلبه 
ويقرر افتتاح شركته الصغيرة في ضواحي مدينة بولونيا "Bologna". ومنذ 
ذلك الحين، وبفضل صبره ومثابرته، ودخول الجيلين األول والثاني الشركة، 
تواصل شركة زامبللي نموها لتقدم خدماتها بفخر للعمالء في كافة أنحاء العالم.

مجموعة المنتجات
ماكينات زامبللي متعددة االستخدامات، وموثوقة بها، ومتينة ومالئمة الحتياجات 
الثانوية في العديد من القطاعات شاملة: األغذية  التعبئة  العميل، فيما يخص 
والمشروبات، وأغذية الحيوانات، والصحة والعناية، والمنتجات الكيماوية. أما 
الماكينات التي تصممها الشركة فهي ماكينات التغليف بالتقليص، والتعبئة في 
كراتين، وتصنيع التعليب، ووصواًل إلى التطبيقات الروبوتية األحدث أال وهي 

تقنيات االلتقاط والوضع، والرص على منصات النقاالت.
واجهة التفاعل اإلنساني - اآللة

تستخدم شركة زامبللي واجهة تفاعل إنساني -آلة متقدمة وسهلة االستخدام؛ 
فبفضل هذه الواجهة يمكن للمشغل أن يتعلم استخدام الماكينة الجديدة بسرعة. 
وعبر واجهة التفاعل اإلنساني -اآللة يمكن للمشغل أن: يراقب حالة الماكينة، 
ويضع البارامترات، ويطلع على تهيئة الماكينة، ويحفظ البيانات والتنسيقات؛ 

حيث يشتمل نظام رصد الماكينة أيًضا على صور وأفالم فيديو مرتبطة بها. 
الماكينات واألنظمة:

ماكينات التغليف بالتقليص: التي يمكن استخدامها في التغليف بشريط التغليف 
فقط، أو الصينية + شريط التغليف، أو الصينية المسطحة + شريط التغليف.

في  المنتجات  تعبئة  في  استخدامها  يمكن  التي  كراتين:  في  التعبئة  ماكينات 
كراتين أمريكية أو كراتين التغليف.

ماكينات تصنيع التعليب: التي يمكن استخدامها في تعبئة المنتجات السائبة في 
علب مسبقة اللصق أو كراتين التغليف.

األنظمة الروبوتية
تطبيقات تُستخدم في الدمج بين التعبئة والعمليات األخرى، على سبيل المثال 
إدراج أدوات معينة في العبوات القياسية أو وضع أجزاء منفصلة عن العبوة 
األساسية كما هو الحال بالنسبة لألغطية المخصصة لتوابل األطباق الجاهزة 

لألكل.
المعارض 2019 - 2020

باك إكس بو "Pack Expo"، الس فيجاس "Las Vegas"، 25-23  سبتمبر/ 
أيلول 2019.

بروبيفيال "BrauBeviale"، نورمبرغ Norimberga"، 12-14" نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019.

آيار  مايو/   Düsseldorf"،7-13" دوسلدورف   ،"Interpack" باك  إنتر 
.2020

أن  نرجو  كما   www.zambelli.it اإلنترنت  على  موقعنا  بزيارة  تفضلوا 
أحدث  لتواكبوا   @ZambelliPackaging الفيسبوك  على  صفحتنا  تتابعوا 

التطورات.

،"Las Vegas"25-23

،"Norimberga"14-12

،"Düsseldorf"13-7
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